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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0512/2007, ingediend door Eugenio Bermejo Garcia (Spaanse 
nationaliteit), over een persoonlijk geschil betreffende zijn pensioen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft een kopie bijgesloten van zijn klacht bij een Spaanse 
socialeverzekeringsinstantie, waarin hij protesteert tegen het feit dat in zijn geval artikel 50 
van Verordening nr. 1408/71 niet wordt toegepast. Dit artikel voorziet in de betaling van een 
aanvullende pensioenuitkering door het land van verblijf, in dit geval Spanje, zodat de 
betrokkene het vastgestelde minimumpensioen ontvangt voor een periode die gelijk is aan de 
totale duur van de tijdvakken waarin hij heeft gewerkt, met inbegrip van de arbeidsperioden 
die in een andere lidstaat zijn vervuld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2007.

Indiener heeft een kopie bijgesloten van de klacht die hij bij de Spaanse 
socialeverzekeringsinstantie (INSS) heeft ingediend. Daarin protesteert hij tegen de wijze 
waarop de Spaanse autoriteiten zijn ouderdomspensioen hebben berekend. Indiener woont in 
Spanje en ontvangt zowel een Frans als een Spaans pensioen. Aangezien het bedrag van deze 
twee pensioenen samen lager is dan het wettelijk in Spanje vastgestelde minimumpensioen, 
ontvangt indiener ingevolge artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 een aanvulling op 
zijn pensioen, zodat zijn totale pensioen gelijk is aan het minimumpensioen dat in Spanje bij 
wet is vastgesteld.
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Klacht 

Indiener beklaagt zich erover dat zijn pensioen foutief is berekend en hoger zou moeten zijn. 
Hij verzoekt de INSS om rekening te houden met zijn klachten en hem het uitstaande bedrag 
te betalen.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De communautaire wetgeving op het gebied van sociale zekerheid voorziet in de coördinatie 
van socialezekerheidsregelingen, niet de harmonisatie ervan. Dit betekent dat de lidstaten zelf 
over de bijzonderheden van hun socialezekerheidssystemen beslissen, zoals de hoogte van de 
uitkeringen, de uitkeringsvoorwaarden, de wijze van berekening van de uitkeringen en het 
minimumaantal premies dat moet zijn betaald. De communautaire wetgeving, in het bijzonder 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, bevat gemeenschappelijke voorschriften en beginselen die 
door alle nationale autoriteiten bij de toepassing van het nationale recht moeten worden 
nageleefd. Deze voorschriften verzekeren dat bij de toepassing van de verschillende nationale 
wetgevingen de basisbeginselen gelijke behandeling en non-discriminatie in acht worden 
genomen. Zo zorgen ze ervoor dat personen die binnen de EU het recht van vrij verkeer 
uitoefenen, geen nadelig effect ondervinden van de toepassing van verschillende nationale 
wetgevingen. 

Artikel 50 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 bepaalt dat een aanvulling wordt toegekend 
“wanneer het bedrag van de uitkeringen, verschuldigd krachtens de wettelijke regelingen van 
de verschillende lidstaten, minder is dan het minimum dat is vastgesteld in de wettelijke 
regeling van de lidstaat op het grondgebied waarvan de rechthebbende woont”.

Conclusie

De Commissie heeft de klacht toegestuurd aan het Spaanse lid van de Administratieve 
Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers, teneinde te onderzoeken 
of de klachten gezien de Spaanse en communautaire wetgeving gerechtvaardigd zijn. Ze zal 
het Parlement op de hoogte stellen van de resultaten van dit onderzoek.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Het Spaanse lid van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende 
werknemers heeft op verzoek van de Commissie en in samenwerking met de Spaanse 
socialeverzekeringsinstantie (INSS), de berekening voor het pensioen van indiener onderzocht 
en is tot de conclusie gekomen dat het Gemeenschapsrecht en de nationale wetgeving op het 
gebied van sociale zekerheid juist zijn toegepast. 

Om precies te zijn, de Spaanse autoriteiten hebben de Commissie laten weten dat de Spaanse 
socialeverzekeringsinstantie (INSS) indiener op 21 december 1995 een ouderdomspensioen 
heeft toegekend overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72, krachtens 
welke hij aanvankelijk recht had op een aanvulling ingevolge artikel 50 van Verordening 
(EEG) nr.  1408/71.  

In 2000 heeft de Franse socialeverzekeringsinstantie indiener een ouderdomspensioen 
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toegekend volgens het  pro rata temporis-principe.  

Het Spaanse INSS heeft indiener op 12 maart 2001 verzocht bedragen die hij tussen 1 januari 
2000 en 31 maart 2001 ten onrechte had ontvangen, terug te storten. Vanwege het ontvangen 
van het Franse pensioen en zijn recht op een hoger Spaans pensioen toen hij in 1999 65 jaar 
werd, had hij niet langer recht op de aanvulling ingevolge artikel 50 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71, omdat zijn Spaanse en Franse pensioen hoger waren dan het bedrag dat als limiet 
geldt voor het recht op een Spaans minimumpensioen.  

Dit besluit van de INSS is bevestigd door het Spaanse Hof waar indiener zijn zaak liet 
voorkomen.  

Concluderend kan worden gezegd dat de Commissie in deze zaak geen schending van 
communautaire voorschriften op het gebied van de sociale zekerheid heeft kunnen ontdekken. 
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